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5.12.2018 A8-0411/11 

Tarkistus  11 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa jälleen perustamaan 

avoimuuskeskuksen kaikille EU:n 

toimielimille ja erillisvirastoille; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Tarkistus  12 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. tukee oikeusasiamiehen 

sitoutumista EU:ssa tapahtuvan 

edunvalvonnan avoimuuden 

parantamiseen; korostaa, että on tärkeää 

hyväksyä asianmukainen säädös, jolla 

tehdään EU:n avoimuusrekisteristä 

pakollinen ja oikeudellisesti sitova kaikille 

EU:n toimielimille ja virastoille sekä 

edunvalvojille ja varmistetaan siten 

edunvalvonnan täysi avoimuus; 

19. tukee oikeusasiamiehen 

sitoutumista EU:ssa tapahtuvan 

edunvalvonnan avoimuuden 

parantamiseen; korostaa, että on tärkeää 

hyväksyä asianmukainen säädös, jolla 

tehdään EU:n avoimuusrekisteristä 

pakollinen ja oikeudellisesti sitova kaikille 

EU:n toimielimille ja virastoille sekä 

edunvalvojille ja varmistetaan siten 

edunvalvonnan mahdollisimman suuri 

avoimuus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Tarkistus  13 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää tärkeänä, että EU:n 

avoimuusrekisterissä olevien tietojen 

paikkansapitävyyttä parannetaan 

merkittävästi, mukaan luettuna 

edunvalvontaa harjoittavien 
lakiasiaintoimistojen velvollisuus ilmoittaa 

kaikki asiakkaansa; korostaa tarvetta 

asettaa kaikki edunvalvojien 

vaikuttamista koskevat tiedot yleisön 

saataville maksutta, ymmärrettävästi ja 

helposti; uskoo, että on varmistettava 

kaikkien edunvalvojien rahoituksen täysi 

avoimuus; vaatii kaikkien 

pyöröovisääntöjä rikkovien 

organisaatioiden poistamista 

avoimuusrekisteristä; 

20. painottaa, että on tärkeää päivittää 

säännöllisesti EU:n avoimuusrekisteriä 

koskevia tietoja ja parantaa niiden 

tarkkuutta; katsoo, että ammattimaisten 

konsulttitoimistojen, lakiasiaintoimistojen 

ja itsenäisenä ammatinharjoittajana 

toimivien konsulttien olisi ilmoitettava 

rekisterin kattamien toimintojen 

täsmällinen määrä, samalla kun otetaan 

huomioon, että tietyt henkilöt eivät 

eräiden jäsenvaltioiden kansallisen 

lainsäädännön nojalla välttämättä täytä 

avoimuusrekisterin vaatimuksia; uskoo, 

että on varmistettava kaikkien 

edunvalvojien rahoituksen täysi avoimuus;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Tarkistus  14 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa oikeusasiamiehen 

havaintoja, joiden mukaan EKP:n 

pääjohtajan jatkuva jäsenyys G30-

ryhmässä oli hallinnollinen epäkohta, 

koska jäsenyyden voitiin katsoa 

vaarantavan EKP:n riippumattomuuden 

yksityisistä taloudellisista eduista; 

painottaa, että EKP:n johtokunnan 

jäsenten olisi pidättäydyttävä sellaisten 

foorumeiden tai muiden organisaatioiden 

jäsenyydestä, joissa on mukana EKP:n 

valvomien pankkien johtajia; panee 

merkille oikeusasiamiehen 15. 

tammikuuta 2018 antamat suositukset 

EKP:n pääjohtajan ja sen 

päätöksentekoelinten jäsenten 

osallistumisesta G30-ryhmään ja kehottaa 

EKP:tä tarkistamaan asiaa koskevia 

sääntöjä, jotta varmistetaan, että 

korkeimmat eettiset ja 

vastuuvelvollisuutta koskevat normit 

pannaan täytäntöön käytännössä; 

21. toistaa, että EKP:n itsenäisyys 

antaa johtokunnan jäsenille vapauden 

päättää vastuullisesti ja asianmukaista 

vastuuvelvollisuutta noudattaen 

osallistumisesta foorumeihin, suurelta 

yleisöltä suljetut foorumit mukaan lukien, 

jos ne pitävät sitä tarpeellisena EKP:n 

rahapolitiikan parhaan mahdollisen 

hoitamisen kannalta; Ottaa huomioon 

oikeusasiamiehen 5. heinäkuuta 2018 

antaman lausunnon; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Tarkistus  15 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. katsoo, että komissio ei 

noudattanut avoimuuden, etiikan ja 

oikeusvaltion periaatteita menettelyssä, 

jonka mukaisesti Martin Selmayr 

nimitettiin komission uudeksi 

pääsihteeriksi; pitää erittäin valitettavana 

komission päätöstä vahvistaa Martin 

Selmayr uudeksi pääsihteeriksi ottamatta 

huomioon EU:n kansalaisten laajaa ja 

laajalle levinnyttä arvostelua ja koko 

EU:lle aiheutunutta vahinkoa; korostaa, 

että Selmayrin on erottava pääsihteerin 

toimesta, ja kehottaa komissiota 

hyväksymään uuden menettelyn 

pääsihteerin nimittämiseksi ja 

varmistamaan, että noudatetaan korkeimpia 

avoimuuden, etiikan ja oikeusvaltion 

periaatteita; 

22. kehottaa komissiota hyväksymään 

uuden menettelyn pääsihteerin 

nimittämiseksi ja varmistamaan, että 

noudatetaan korkeimpia avoimuuden, 

etiikan ja oikeusvaltion periaatteita; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Tarkistus  16 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa oikeusasiamiestä 

jatkamaan työtään unionin toimielinten 

eettisten sääntöjen vahvistamiseksi, jotta 

voidaan ratkaista pyöröovi-ilmiöön liittyvät 

kysymykset ja taata kaikkien asiaan 

liittyvien tietojen täydellinen avoimuus, 

myös julkaisemalla pikaisesti tapauksiin 

liittyvien EU:n korkeiden virkamiesten 

nimet; odottaa kiinnostuneena 

oikeusasiamiehen analyysia siitä, miten 

komissio panee täytäntöön hänen 

suuntaviivojaan ja ehdotuksiaan, jotka 

koskevat pyörövitilanteiden käsittelyn 

parantamista esimerkiksi hyväksymällä 

säädöksiä kyseisten tilanteiden estämisestä 

ja mahdollisten väärinkäytösten 

seuraamuksista; 

23. kehottaa oikeusasiamiestä 

jatkamaan työtään unionin toimielinten 

eettisten sääntöjen vahvistamiseksi, jotta 

voidaan ratkaista pyöröovi-ilmiöön liittyvät 

kysymykset ja taata kaikkien asiaan 

liittyvien tietojen suurin mahdollinen 

avoimuus, myös julkaisemalla pikaisesti 

tapauksiin liittyvien EU:n korkeiden 

virkamiesten nimet; odottaa kiinnostuneena 

oikeusasiamiehen analyysia siitä, miten 

komissio panee täytäntöön hänen 

suuntaviivojaan ja ehdotuksiaan, jotka 

koskevat pyörövitilanteiden käsittelyn 

parantamista esimerkiksi hyväksymällä 

säädöksiä kyseisten tilanteiden estämisestä 

ja mahdollisten väärinkäytösten 

seuraamuksista; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Tarkistus  17 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. kehottaa jälleen komissiota 

takaamaan, että entisten komission jäsenten 

toimikauden jälkeistä työtä koskevat tiedot 

julkaistaan ennakoivasti ja täysin 

avoimesti; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että eettinen komitea on 

täysin riippumaton ja vastuuvelvollinen, ja 

kannustaa oikeusasiamiestä edelleen 

arvioimaan eettisen komitean jäsenten 

mahdollisia eturistiriitoja sekä 

raportoimaan niistä; 

27. kehottaa jälleen komissiota 

takaamaan, että entisten komission jäsenten 

toimikauden jälkeistä työtä koskevat tiedot 

julkaistaan ennakoivasti ja suurinta 

mahdollista avoimuutta noudattaen; 

kehottaa komissiota varmistamaan, että 

eettinen komitea on täysin riippumaton ja 

vastuuvelvollinen, ja kannustaa 

oikeusasiamiestä edelleen arvioimaan 

eettisen komitean jäsenten mahdollisia 

eturistiriitoja sekä raportoimaan niistä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Tarkistus  18 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. on tyytyväinen oikeusasiamiehen 

strategiseen tutkintaan, joka koskee 

neuvoston lainsäädäntöprosessin 

avoimuutta (OI/2/2017/TE), mutta pitää 

valitettavana, että neuvosto ei ole vastannut 

havaintoihin määräajassa; toteaa, että tämä 

on valitettavasti toistuva aihe, joka näkyy 

jatkuvasti oikeusasiamiehelle tehdyissä 

kanteluissa; katsoo lisäksi, että sen olisi 

katsottava olevan erittäin tärkeä unionin 

demokratian toteutumiselle ja kansalaisten 

tehokkaalle osallistumiselle kaikkialla 

Euroopassa, koska se haittaa 

perustuslaillisten sopimusten ja 

perusoikeuskirjan toteutumista; panee 

tässä yhteydessä merkille 

oikeusasiamiehen hiljattain tekemät 

havainnot (1272/2017/LP – neuvoston 

kieltäytyminen antamasta yleisön 

tutustuttavaksi oikeudellisen yksikkönsä 

lausuntoa, joka koskee toimielinten 

välistä sopimusta avoimuusrekisteristä), 

joista kävi ilmi, että kysymys uhkaa 

toimielinten välisen tasapainon 

periaatetta ja on vastoin vilpittömän 

keskinäisen yhteistyön olennaista 

käytäntöä; huomauttaa, että jälkikäteen 

tehtäviä tarkastuksia ei voida suorittaa 

tapauskohtaisesti sen jälkeen, kun pyyntö 

on hylätty; 

28. on tyytyväinen oikeusasiamiehen 

strategiseen tutkintaan, joka koskee 

neuvoston lainsäädäntöprosessin 

avoimuutta (OI/2/2017/TE), mutta pitää 

valitettavana, että neuvosto ei ole vastannut 

havaintoihin määräajassa; toteaa, että tämä 

on valitettavasti toistuva aihe, joka näkyy 

jatkuvasti oikeusasiamiehelle tehdyissä 

kanteluissa; katsoo lisäksi, että sen olisi 

katsottava olevan erittäin tärkeä unionin 

demokratian toteutumiselle ja kansalaisten 

tehokkaalle osallistumiselle kaikkialla 

Euroopassa, koska se haittaa 

perustuslaillisten sopimusten ja 

perusoikeuskirjan toteutumista; 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Tarkistus  19 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. kehottaa oikeusasiamiestä 

käynnistämään strategisen tutkimuksen, 

jossa arvioidaan, ovatko unionin 

toimielimet, toimistot ja virastot, kuten 

Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomainen ja 

Euroopan lääkevirasto varmistaneet, että 

tieteellisten todisteiden keruu ja 

tutkiminen on täysin riippumatonta, 

avointa, täsmällistä ja eturistiriidatonta, 

ja onko noudatettu asianmukaisia 

toimintapolitiikkoja ja prosessuaalisia 

suojakeinoja etenkin käsiteltäessä 

muuntogeenisiä organismeja, 

glyfosaattia, torjunta-aineita, 

kasvinsuojelu- ja biosidituotteita ja 

lääkkeitä; ehdottaa, että näiden virastojen 

tieteellisten komiteoiden ja lautakuntien 

kokoonpanoa ja valintaa tutkitaan 

tarkemmin, jotta voidaan varmistaa, että 

ne ovat täysin riippumattomia ja että 

otetaan käyttöön kaikkein tiukimmat 

mekanismit, joilla estetään mahdolliset 

eturistiriidat; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Tarkistus  20 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. vaatii, että oikeusasiamiehen 

virastolle osoitetaan enemmän 

taloudellisia ja henkilöstöresursseja, jotta 

se selviytyy nykyisestä ja tulevasta 

työmäärästään, koska sillä on keskeinen 

tehtävä edistää hyviä hallintokäytäntöjä 

EU:ssa, mikä on erittäin tärkeä palvelu 

unionin kansalaisille; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1171303FI.docx  PE631.567v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

5.12.2018 A8-0411/21 

Tarkistus  21 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. korostaa, että oikeusasiamiehen 

on tutkittava komission troikassa 

omaksuman roolin sekä komissiolla 

perussopimusten ja yhteisön säännöstön 

valvojana olevan vastuun välistä 

eturistiriitaa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


